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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2.10. – 9.10. 2007 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku tvorilo 1067 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. 
Respondentom bola položená nasledujúca otázka:  
 
"Približne o mesiac si pripomenieme 18. výročie novembrovej revolúcie z roku 1989. Ako 
sa s odstupom času pozeráte na spoločenskú zmenu, ku ktorej pred 18 rokmi došlo? Túto 
zmenu hodnotíte rozhodne kladne, skôr kladne, skôr záporne, rozhodne záporne? " 
 
 
Medzi respondentmi prevláda kladné hodnotenie spoločenskej zmeny, ku ktorej došlo po 
novembri 1989.  
 
Celkovo 59,0% respondentov kladne hodnotí spoločenskú zmenu, ku ktorej došlo po novembri 
1989, pričom 14,7% rozhodne kladne a 44,3% skôr kladne. 
Naopak celkovo 31,8% respondentov hodnotí záporne spoločenskú zmenu, ku ktorej došlo po 
novembri 1989, pričom 10,0% rozhodne záporne a 21,8% skôr záporne. 
 
9,2% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť. 
 

  
rozhodne kladne 14,7% 
skôr kladne 44,3% 
skôr záporne 21,8% 
rozhodne záporne 10,0% 
nevie 9,2% 

 
 
Vyšší podiel respondentov (vyšší než je priemer v celom súbore – teda vyšší ako 59%), ktorí 
hodnotia spoločenskú zmenu po novembri 1989 celkovo kladne, je medzi respondentmi vo 
veku 18-24 rokov (68%), 25-34 rokov (71%), 35-44 rokov (65%), respondentmi so stredoškolským 
vzdelaním s maturitou (68%), respondentmi s vysokoškolským vzdelaním (77%), výkonnými 
odbornými pracovníkmi a úradníkmi (75%), tvorivými odbornými pracovníkmi (71%), podnikateľmi 
a živnostníkmi (89%), študentmi (69%), respondentmi z miest s 50-100 tisíc obyvateľmi (66%) a nad 
100 tisíc obyvateľov (66%), respondentmi žijúci v Bratislavskom kraji (66%), Žilinskom kraji (64%), 
Košickom kraji (69%), potenciálnymi voliči SDKÚ-DS (87%). 
 
Vyšší podiel respondentov (vyšší než je priemer v celom súbore – teda vyšší ako 32%), ktorí 
hodnotia spoločenskú zmenu po novembri 1989 celkovo záporne, je medzi respondentmi vo 
veku 45-54 rokov (38%), respondentmi vo veku 55-59 rokov (45%), respondentmi vo veku 60 rokov 
a viac (58%), respondentmi so základným vzdelaním (39%), respondentmi so stredoškolským 
vzdelaním bez maturity (39%), respondentmi maďarskej národnosti (43%), dôchodcami (56%), 
nezamestnanými (45%), respondentmi žijúci v Banskobystrickom kraji (42%) a potenciálnymi voličmi 
ĽS-HZDS (51%) a SMER-SD (38%). 


